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Introduktion til release 20
Release 20 er det tyvende release, siden borger.dk den 12. december 2016 skiftede
CMS-platform i den fjerde større revision af borger.dk.
Med release 20 kan borgere under Mit Overblik få vist de kommunale serviceydelser og
hjælpemidler inden for ældre- og omsorgsområdet og på beskæftigelsesområdet, som
vedkommende er blevet bevilget. Dette indhold udstilles i første omgang for borgere i
kommunerne Aalborg, Ballerup og Esbjerg, hvorefter de resterende kommuner løbende
vil blive koblet på. Der udføres desuden på baggrund af brugertests en række ændringer
under Mit Overblik, der nu er tilføjet nye kategorier, fx ’Serviceydelser og hjælpemidler’.
Andre kategorier under Mit Overblik ændrer desuden titel.
Det allerede etablerede demomiljø til konceptuel test af Mit Overblik på borger.dk er nu
udvidet, så myndigheder selv kan oprette de testbrugere, de måtte være behov for. Myndighederne kan dermed logge ind i miljøet og teste integrationer mod egne systemer via
Orkestreringskomponenten, og kunne se data helt ude i brugergrænsefladen på Mit Overblik.
Miljøet ændre i den anledning navn til ’borger.dk’s end to end testmiljø’ - testmiljøet indeholder altid den seneste (dvs. nyeste) produktionsversion af borger.dk.
Kommunale sager og ydelser overgår fra ADDA til Orkestreringskomponenten i forlængelse af R20, og der lukkes derfor ned for den hidtidige integration til sager og ydelser via
den såkaldte ADDA-løsning. ADDA lukkes endeligt ned ved udgangen af juni 2021, hvis
Orkestreringskomponentens integrationer virker som forventet. Lukningen af ADDA finder
således ikke sted ifm. selve release 20.
Med release 20 forberedes den tekniske platform bag borger.dk til kommende initiativer i
2021 og frem. Releaset indeholder desuden webtilgængeligheds-forbedringer, fejlrettelser
og opdateringer.

Nyheder og ændringer for borgerne
Mit Overblik – serviceydelser og hjælpemidler
Borgeren, vil som noget nyt på Mit Overblik få vist de kommunale serviceydelse og hjælpemidler inden for ældre- og omsorgsområdet og på beskæftigelsesområdet, som vedkommende er blevet bevilget. Det er i første omgang kommunerne Aalborg, Ballerup
og Esbjerg, som udstiller serviceydelser og hjælpemidler på Mit Overblik. De resterende
kommuner vil løbende blive koblet på.

Mit Overblik - revideret forside
På baggrund af brugertest bliver oversigtssiden på Mit Overblik udvidet til at omfatte nye
kategorier, fx ’Serviceydelser og hjælpemidler’. Andre kategorier bliver - ligeledes på baggrund af brugertest - ændret i titlen, fx bliver ’Mine data’ omdøbt til ’Personlige oplysninger’.

Mit Overblik – kommunale sager og ydelser (udfasning af ADDA)
Kommunale sager og ydelser overgår fra ADDA til Orkestreringskomponenten i forlængelse
af R20, og der lukkes derfor ned for den hidtidige integration til sager og ydelser via den
såkaldte ADDA-løsning. ADDA lukkes endeligt ned d. 30/6, hvis Orkestreringskomponentens integrationer virker som forventet. Lukningen af ADDA finder således ikke sted ifm.
selve R20 d. 15/6.

End-to-end testmiljø
I forbindelse med programmet for Mit Overblik er der allerede etableret et demomiljø til
konceptuel test af Mit Overblik på borger.dk. For at tilgodese ønske og behov hos myndigheder bliver dette miljø nu udvidet, så myndigheder selv kan oprette de testbrugere, der
måtte være behov for. Myndighederne kan dermed logge ind på miljøet og teste integrationer mod egne systemer via Orkestreringskomponenten, og se data helt ude i brugergrænsefladen på Mit Overblik.
I forbindelse med udvidelsen vil miljøet ændre navn fra det nuværende ’brugertestmiljø,
demomiljø til Mit Overblik’ til ’borger.dk’s end to end testmiljø’ - testmiljøet indeholder
altid den seneste (dvs. nyeste) produktionsversion af borger.dk.

Diverse vedligeholdelse
R20 rummer desuden tilgængelighedsforbedringer til den nye header og den forbedrede
burgermenu lanceret i R19, til driftsinformationer og kontaktkomponenten.

Nyheder og ændringer i ArtikelImporten
Der er i BG4 release 20 ikke foretaget ændringer i artikelimporten. Oplever du mod forventning uregelmæssigheder i artikelimporten, bedes du kontakte admin@borger.dk.

Sådan rapporterer du fejl på borger.dk
Oplever du fejl på borger.dk, kan du sende os en mail på admin@borger.dk.
Indhent og vedlæg så vidt muligt dokumentation i form af:
• URL (adressen på siden) eller hvilken selvbetjeningsløsning fejlen opstod på
• Fejlkode (lang fejlkode der vises på indhold under Min Side)
• Tidspunkt (jo mere præcist, jo bedre)
• Skærmbillede(r)
• Browser og browserversion
• Evt. valgt kommune
• Hvis muligt en liste over trin, der gør, at vi kan reproducere fejlen.
Inkluder gerne informationer fra www.borger.dk/tjekpc (særligt server), og vær opmærksom på, at tjekpc skal anvendes på den pc, hvor problemet opleves.
Bemærk, at fejl opstået i de enkelte selvbetjeningsløsninger ikke er borger.dk’s ansvarsområde, men borger.dk videresender naturligvis oplysninger om fejl til den ansvarlige myndighed, som efterfølgende er ansvarlig for fejlsøgning og -rettelser.

[]

